Kézműves alkotás
a MEGELŐZÉS jegyében
textiltáska díszítése

Készíts magadnak saját, egyedi díszítésű textiltáskát!
A tartós bevásárlótáska használatával már teszel egy lépést a környezettudatos magatartás felé és gyakorlod a megelőzési szempontot, mely azt
mondja ki: ne keletkezzen hulladék, a cselekvésemben is mutatkozzon meg a
felelős viselkedés!
Ha műanyag zacskóról textilszatyorra váltasz, már megkímélted a környezeted és ez hatással van az állatok védelmére is.
A saját készítésű textiltáska különlegessé tehet, hisz másnak ilyen nem lesz.
Ajándékba, meglepetésnek is adhatod.
Ajánlott korosztály: 1. osztálytól 12. osztályig.
Eszközök és anyagok:

ź
ź
ź
ź

textilszatyor kisebb, nagyobb méretben – ezt hobby boltban
veheted meg, vagy egy már meglévőt újíthatsz fel
textil filctollak, textil zsírkréták – szintén hobby boltban
beszerezhető
grafitceruza, fehér lapok, saját tervezésű mintasablon vagy
letölthető minta
vasaló

A készítés menete:
A textilszatyrot, ha gyűrött, érdemes kivasalni a rajzolás előtt. Rajzolj egy
számodra kedves mintát fehér A4-es méretű papírlapra! Törekedj arra, hogy a
mintát ne aprózd el, inkább nagyobb felületekben gondolkodj! Rajzold le a
papírra grafitceruzával a mintádat úgy, hogy az töltse ki az egész lapot!
Fekete színű filctollal húzd át a körvonalakat. A sablont csúsztasd be a
szatyorba és grafitceruzával halványan rajzold át a mintádat, utána húzd át a
textil filctollal! Ha bátrabb vagy, rögtön a textil filctollal is áthúzhatod a mintát.

Kezd el a színezést, a papírlap maradjon a táskában, így nem üt át a másik
oldalra a szín! A kisebb mintákhoz használj textil filctollat, a nagyobb felületeket textil zsírkrétával is kitöltheted. A zsírkréta maszatolódik, figyelj arra,
hogy ne kend el a kezeddel!

A minta hőkezeléssel rögzül a textilre. Ehhez vasalót használunk. A vasaláshoz
kérj segítséget, ha nem vagy ebben gyakorlott! A sablon papírlapot tartsd
még a táskában, és a táska mintájára is helyezzél fehér lapot! Ezen keresztül
vasald át az anyagot, a legmagasabb hőmérsékleten néhány percig! Így a
textiltáskád kézzel és mosógéppel is moshatóvá válik 30-40 C fokon.

A kész textilszatyrodat viseld bátran, indulj el vele vásárolni!

